ATA
AUDIÊNCIA PÚBLICA – DIAGNÓSTICO PMSB DE IRACEMA
Aos 10 de Abril de 2013, às 14:30 h, no Plenário da Câmara Municipal,
foi
realizada a Primeira Audiência Pública sobre Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Iracema. O evento foi realizado, visando o
atendimento às disposições legais do art. 19 da Lei 11.445/07, inciso V,
parágrafo 5°, bem como, assegurar a ampla divulgação das propostas e dos
estudos que fundamentam a elaboração do Plano.
O evento contou com a presença de 96 participantes, conforme lista de
presença (Anexo 1), propiciando o conhecimento do diagnóstico preliminar
do plano à população do Município de Iracema, com clara demonstração de
seu objetivo e esclarecimento de possíveis dúvidas, por parte dos interessados.
Estiveram presentes na audiência representantes dos poderes Executivo
e Legislativo do município, Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará – ARCE, Companhia de Água e Esgoto do
Estado do Ceará – CAGECE, Associação dos Prefeitos do Ceará (APRECE) e
Sociedade Civil, discriminados a seguir:
PREFEITURA: José Juarez Diógenes Tavares (Prefeito), Jonice Guerra Cabó
Diógenes (1ª Dama e Secretária de Ação Social), Antonio Magalhães Filho
(Diretor de Meio Ambiente);
CÂMARA: Os vereadores Francisco Roque Neto ( 1º Secretário), Evaristo
Magalhães Maia, Edvaldo Bezerra de Sousa (Tesoureiro) e Antonio Erivaldo
Magalhães de Moura;
CAGECE/SISAR: José Araújo de Sousa, Samuel de Lima Lira, Marcelo Bessa
de Queiroz e Erlânio Diógenes Mourão;
APRECE: Luiz Pragmácio Telles Ferreira (Assessor Ambiental);
ARCE: Marcelo Silva de Almeida (Analista de Regulação);
CONSULTORIA CONVÊNIO APRECE-ARCE-CAGECE-SCIDADE: Francisca
Bruna Silva Sousa (Tecnóloga em Saneamento Ambiental/Empresa MS
Tecnologia).
Falaram em ordem sequencial o Sr. Antonio Magalhães Filho e o Sr.
Pragmácio Telles (Aprece). Em seus discursos, deram boas vindas a todos os
participantes, e abordarm questões relativas a importância do documento em
discussão, cuja exigência é obrigatória para o financiamento dos Programas,
Projetos e Ações para o saneamento básico do município. Foi também
destacado que a elaboração do PMSB ficou ao alcance do município em
função da cooperação de vários entes federados, por meio do convênio
APRECE/ARCE/CAGECE/SCIDADES. Ressaltou-se a inegável contribuição do
saneamento para o bem estar da população que se traduz em economia na
área da saúde, atuando de forma preventiva no combate as doenças
provocadas pela falta dos serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo das água pluviais
urbanas. Alertou-se, no entanto, que não basta disponibilizar os serviços para
população, pois é preciso que esta esteja sensibilizada em aderir à interligação.

A seguir, o representante da ARCE, Sr. Marcelo Silva de Almeida, fez
uma apresentação na qual abordou o saneamento básico dentro das diretrizes
da Lei 11.445/2007.
Depois, a Srta. Francisca Bruna, componente da equipe de apoio técnico
da elaboração do PMSB de Iracema, apresentou o diagnóstico preliminar do
plano, a fim de possibilitar análise crítica do documento, bem como, oferecer
aos interessados a oportunidade de encaminhar seus pleitos, opiniões e
sugestões relativas aos assuntos em questão. O diagnóstico apresentado
envolveu os quatro componentes do saneamento básico, que foram debatidos
em sequência com os presentes, conforme a seguir.
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Foi informado aos presentes que os dados e informações apresentados
nesta audiência foram coletados dos sites oficiais de instituições
governamentais, porém são passíveis de revisão durante os próximos 15 dias.
A Prefeitura deverá levantar as informações para correções que julgar
necessárias e enviá-las à consultoria para revisão do diagnóstico.
2. COMPONENTE ÁGUA:
Não houve
apresentadas.
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3. COMPONENTE ESGOTO:
O Sr. Antonio Magalhães Filho questionou os dados sobre fossas
rudimentares e comprometeu-se a fazer levantamento para verificar a validade
dos números apresentados.
4. COMPONENTE DRENAGEM:
Não houve manifestações sobre o diagnóstico desta componente.
5. COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS:
Não houve manifestações sobre o diagnóstico desta componente.
A Srta. Bruna encerrou a apresentação, agradecendo a atenção dos
presentes e enfatizando, mais uma vez, que a validação dos dados
apresentados ou sua revisão fosse feita no prazo de quinze dias.
Logo em seguida, falou o Sr Antonio Magalhães Filho, agradecendo a
participação dos presentes.
O representante da APRECE, Sr. Pragmácio Telles, agradeceu e
informou que o Diagnóstico do PMSB de Iracema apresentado está
disponibilizado para consulta pública e recebimentos de contribuições, críticas
e/ou sugestões, dentro do prazo de 15 dias, no endereço da APRECE

(www.aprece.org.br). Indagado sobre a questão dos resíduos sólidos, enfatizou
a importância deste componente e a necessidade de se trabalhar na educação
ambiental.
O Sr. Prefeito Municipal agradeceu aos vereadores presentes, como
também, a todos os participantes da audiência a qual julgou proveitosa e
esclarecedora. Informou que fará todo o esforço possível para conseguir os
recursos necessários para cumprir com os compromissos que serão incluídos
no PMSB de Iracema. Solicitou empenho de todas as pessoas e entidades
envolvidas para apressar a aprovação do Plano.
A Audiência Pública foi encerrada às 16:20 h.
As Fotos 1 a 4 mostram a Audiência Pública.

Foto 1 - Mesa de abertura
Foto 2 – Representante da
prefeitura abre a Audiência
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ANEXO 1 – LISTA DE PARTICIPANTES

ANEXO 2 – Divulgação da Audiência Pública

